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Budownictwo – kluczowy przemysł 

 

 największa branża w UE 

 największy pracodawca z przemysłu 

 bardzo rozdrobnione – 95% firm to MŚP 

 zmniejszenie obrotów wywołane przez kryzys, 
nie zostało jeszcze odrobione 



Znaczenie budynków 

 

• 40% całkowitej energii w UE zużywane jest przez 
budynki 

• Zabudowa generuje 1/3 gazów cieplarnianych  
w Europie 

• Zasoby są wymieniane bardzo powoli  
(1 do 2% rocznie) 

• Modernizacja istniejących budynków jest 
prawdziwym wyzwaniem 

• Środowisko jakim są budynki oddziałuje na życie 
i pracę obywateli 



Partnerstwo Publiczno Prywatne 
Stowarzyszenie E2B zostało utworzone w 2008 r. aby umożliwić 
sformalizowanie Partnerstwa Publiczno Prywatnego  
z Komisją Europejską i wspólnie osiągnąć cele Europejskiej 
Inicjatywy Budynki Efektywne Energetyczne. 

E2B Association 

+ = EeB PPP 

Założycielami stowarzyszenia jest 9 dużych przedsiębiorstw: 

 



Cele ogólne Stowarzyszenia E2B 
• określenie, wcielenie w życie i optymalizacja koncepcji 

budynków posiadających potencjał radykalnego 
zmniejszenia zużycia energii oraz emisji CO2, w skali całej 
UE, 

• przyspieszenie badań nad kluczowymi technologiami i 
rozwój konkurencyjnego rynku w zakresie efektywnych 
energetycznie procesów, produktów i usług tak, aby stały 
się dochodowym biznesem, 

• przyczynienie się do osiągnięcia celów założonych na rok 
2020 i 2050 – ograniczenie zmian klimatu i zwiększenie 
niezależności energetycznej Europy. 



Duże przedsiębiorstwa 

MŚP 

inni 

Duże jedn. badawcze 

MŚ jednostki badawcze 

Wyższe uczelnie 

Zrzeszenia  

Energy Efficient Buildings Association 
124 członków z 21 krajów 

E2BA reprezentuje stronę prywatną w cPPP 



Współpraca E2BA z KE w 7.PR 

Ad-hoc Industrial Advisory Group, AIAG – regularnie 
spotykała się z grupą międzyresortową DG Research 
(Commission Interservice Group) w celu konsultacji 
treści kolejnych konkursów 7. Programu Ramowego  
z obszaru tematycznego Budynki Efektywne 
Energetycznie (EeB). 

Mapa drogowa (Multi-annual Roadmap)  
dokument określający kierunki prowadzenia  
badań naukowych i prac rozwojowych  
w zakresie efektywnych energetycznie  
budynków, zgodnej z punktem widzenia  
przemysłu i świata nauki. 



 



Współpraca E2BA z KE w H2020 

cPPP – contractual Public-Private Partnership 

 

• Partnership Board 

 

• Mapa drogowa 
2014-2020 



Od potrzeb użytkownika końcowego… 



…do podejścia opartego na wyzwaniach. 
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